
 

        Позив за учешће у пројекту 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подсећамо Вас да се пројекат „ Енергија је 
свуда око нас 2017.“  реализује и ове школске 
године. Очекујемо и ове године учешће великог 
броја ученика, ментора и школа.  Молимо Вас да 
се придржавате рокова и упутстава који су 
дати у пропозицијама. Школе треба да 
подстакну укључивање што већег броја ментора 
и ученика у ове активности. На завршној 
манифестацији биће награђени ученици, 
ментори и школе. 

 

 

 

Енергија је свуда око нас је манифестација која   се 

одвија  у основним и средњим школама у АП 

Војводини током 2017. уз подршку Покрајинског 

секретаријата за образовање, управу и 

националне заједнице.  Организатор и реализатор је 

Центар за развој и примену науке, технологије и 

информатике. За све информације обратити се на:  

Тел. 021/442-352;   021/444-024   www.cnti.info ;           

 E-mail: office@cnti.info 

 

 

Школа која жели да учествује у  пројекту подноси пријаву 
Центру до 15. новембра 2017.  на адресу: 
energija@cnti.info слањем попуњеног електронског 
обрасца који се  може преузети са сајта Центра:  
www.cnti.info 
Рок за предају радова је 10. децембар 2017. Детаље о 
начину слања радова погледати на сајту Центра.  
Завршна манифестација ће се одржати у другој 
половини децембра.  

 

Teме  пројекта 
 Обновљиви извори енергије 

 Енергетска ефикасност  (рационално 
коришћење) 

 Екологија, управљање отпадом и енергија 
 

http://brif.rs/wp-content/uploads/2017/01/24012016_Energija_2.jpg


        Позив за учешће у пројекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Дани информатике у школама Војводине 

2017. је манифестација која  се реализује 

основним и средњим школама у АП 

Војводини под покровитељством 

Покрајинског секретаријата за 

образовање управу и националне 

заједнице. Организатор и реализатор је 

Центар за развој и примену науке, 

технологије и информатике.  
 

За све информације обратити се на:  

Тел. 021/442-352;   444-024   www.cnti.info;    
E-mail: office@cnti.info 

 
 
Рок за пријаву је 1. новембар 2017. 

путем упитника који ће школе добити на 

мејл. Попуњене упитнике на основу ког 

ће се вршити бодавање слати на Центар 

на следећу адресу:    

E-mail: daniinformatike@cnti.info 

 

 

  

Први носилац  плакете 2009/10 

ОШ „Свети Сава“ из Кикинде 

  

Други носилац плакете 2010/11. 
Техничка школа из Кикинде 

Трећи носилац плакете 2011/12 

Техничка школа из Куле 

Четврти носилац плакете 2012/13.  ОШ 

„Св. Марковић Тоза" из Новог Сада 

 

 

Пети  носилац плакете 2013/14. 

Гимназија "Ј.Ј Змај“  из Новог Сада 

 

 

 Добитник шесте плакете    2014/15.   

ОШ  „Вук Караџић“  из Бачке Паланке 

Добитник седме  плакете    2015/16.   

ОШ „Ђура Јакшић“ из Кикинде  

Вреднују се следеће активности: 
 

-Ревија образовних софтвера -
израда и примена мултимедијалних 
презентација у настави;  
-Успех ученика на такмичењима из 
информатике, роботике и FILMić-a; 
-Употреба интерактивних  табли у 
настави; 
-Квалитет школског сајта. Најуспешнијој школи у Војводини на пољу информатике 

додељује се плакета проф. Стјепан Хан. 
 

mailto:daniinformatike@cnti.info

